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Kindred Group Pressmeddelande 
 

Malta,  1 oktober 2019 
 
 

Kindred och Nolla Utanförskapet genomför 
programmeringskurs tillsammans 

 
 

Kindred genomför tillsammans med NU:Nolla Utanförskapet en 
programmeringskurs för unga vuxna i åldrarna 18-25. Deltagarna kommer från 
förorter i Stockholm med stora sociala utmaningar. Kursen är ett steg på vägen 
mot att lära sig mer om kodning, få en inblick i techbranschen och skapa 
arbetsrelaterade kontakter. 
 
Kindred Group (tidigare Unibet Group) inleder ett samarbete med Nolla 
Utanförskapet med målet att öka kunskapen om programmering och kodning samt 
att ge en inblick i IT-branschen hos unga vuxna bosatta i socialt utsatta områden i 
Stor-Stockholm såsom som Rinkeby, Tensta, Husby, Jordbro och Brandbergen. 
Kindred Group har i Stockholm ca 350 anställda med över 20 olika nationaliteter 
och mångfald och integration står högt upp på Kindreds agenda. Samarbetet är ett 
naturligt led i Kindreds hållbarhetsarbete. och effekten av denna typ av samarbete 
har hos anställda har visat sig vara enorm. 
 

- Att få möjlighet att genomföra detta projekt tillsammans med Nolla 
Utanförskapet är både inspirerande och spännande. Samarbetet är ett 
naturligt led i vårt hållbarhetsarbete och responsen från våra medarbetare 
har varit överväldigande där många känner att detta är ett ypperligt tillfälle 
att ge tillbaka till samhället och samtidigt öka intresset för kodning. 
Techsektorn är i ständigt behov av kompetenta människor och om vi kan 
väcka en nyfikenhet hos dessa unga vuxna att bli intresserade av 
techbranschen samtidigt som vi kan höja deras självförtroende och öka 
känslan av samhörighet – då har vi en win-win situation, säger Alexander 
Westrell, Group Head of Communications på Kindred Group. 
 

- Så många duktiga personer som vuxit upp i utanförskap har en stark känsla 
av att varken vara behövd eller önskad. Kodkursen som vi gör tillsammans 
med Kindred är ett viktigt steg för att komma ut från de absolut mest 
socialt och ekonomiskt segregerade områdena runt Stockholm - att känna 
tillhörighet - samtidigt som det ger en framtid i techbranschen. Genom vårt 
samarbete skapas möjligheter för unga vuxna när de etablerar sig på 
arbetsmarknaden efter gymnasie- eller universitetsstudierna eftersom 
kursen också ger möjlighet till praktik och jobb, säger Sanna Wolk 
initiativtagare och medgrundare av Nolla Utanförskapet. 
 

Kursen äger rum i Kindreds lokaler på Urban Escape. Deltagarna får lära sig 
programutveckling, testning och databasbyggande, samt får tips om hur man 
skriver ett CV och hur man bäst lyfter fram sina kompetenser. Kursen avslutas med 
utveckling av ett arbetsprov som deltagarna kan använda när de sedan söker jobb. 
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För ytterligare information: 
 
Alexander Westrell, Group Head of Communications 
+46 73 7071686 
press@kindredgroup.com 
 
Sanna Wolk, medgrundare Nolla Utanförskapet  
+46 70 9626282  
sanna@nollautanforskapet.nu 
 
 
Om Kindred Group 
 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred 
Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 26 miljoner kunder via något av de 11 
varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,600 medarbetare globalt och är medgrundare av European 
Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av ESSA, samt är granskat och certifierat av 
eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 
2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på 
www.kindredgroup.com. 
 
Om NU: Nolla Utanförskapet 
NU arbetar med socialt och ekonomiskt segregerade områden runt Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund, som 
inte har kontakterna utanför sina orter. Kärnan i NU:s verksamhet är läxhjälp och utbildningar på företag med 
företagsanställda, så att dessa unga personer får inspiration till universitetsstudier, nätverk och arbetsrelaterade 
kontakter. I april 2019 utsågs NU till Årets Utbildningsinsats vid Faktumgalan i Göteborg. 
 
 


